
Syntolkning till filmen ”Hur påverkas barn vid vräkningar” 

Filmen inleds med en grön titelsida med filmens titel och namn och 
avsändare på presentatören för denna del i filmpaketet:  

Titel: Hur påverkas barn vid vräkningar 

Presentatör: Rädda barnen Tove Samzelius 

Sedan följer en presentation gjord av Tove Samzelius där hon talar in i 
kameran. Hon är filmad med en vit vägg i bakgrunden och är klädd i en 
mörk kavaj och en orange blus. Man ser endast överkropp och huvud.  

Efter 1 minut och 12 sekunder läggs en grön bildruta in med tre punktsatser 

på var sin rad. Punkt 1. Barnens utsatta situation i samband med 

avhysningar, Punkt 2. Vad som är viktigt att tänka på när det gäller 

barnfamiljer, Punkt 3. Hur vi kan och bör arbeta för att inga barn i Sverige 

ska drabbas av vräkningar. Presentatören syns i en mindre ruta till höger i 

bild. 

1 minut och 39 sekunder in i filmen växlar bilden tillbaka till att ha 

presentatören i storbild igen. 

18 minuter och 37 sekunder kommer en ny grön bildruta med texten 

Kontakt e-post och två e-postadresser till Tove Samzelius. Presentatören 

syns i en mindre ruta nere till höger i bild. 

18 minuter och 52 sekunder in i filmen växlar bilden tillbaka till att ha 

presentatören i storbild igen. 

18 minuter och 55 sekunder in i filmen kommer en ny grön bildruta i 

helskärm upp. I texten till vänster på sidan står: 

”Detta är en av sex korta filmer. Filmerna är ett komplement till metodstödet 

”Hemma!”. Ett stöd om vräkningsförebyggande arbete som 

Kronofogdemyndigheten och länsstyrelserna i Norrbotten, Västerbotten och 

Västernorrland tagit fram. Du hittar filmerna på länsstyrelsernas 

webbplatser.”  

Till höger syns en bild av omslaget till metodstödet. 

Nästa bildruta, 19 minuter och 5 sekunder in i filmen, är vit och har ett grönt 

band överst. På det gröna bandet finns en logotyp från metodstödet – en 

rund vit cirkel där det med grön text står Metod Hemma! 2020.  

Under bandet står det med grön text på vit bakgrund ”Filmpaketet har tagits 

fram vintern 2020/2021 av länsstyrelserna i samarbete med 



Kronofogdemyndigheten, Göteborgs Stad, AB Bostaden i Umeå och Rädda 

Barnen.”  

Under texten finns logotyper från Länsstyrelserna, Kronofogdemyndigheten, 

Göteborgs Stad, AB Bostaden och Rädda Barnen. 

Därefter följer en svart slutruta.  

Hur påverkas barn vid vräkningar? Tove Samzelius, Rädda Barnen - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=gLNZjQcSM-A&list=PLzFRufBytnlI2zsJocLZc_NHkbD0sxEx6&index=3

